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Democracia 
& liberdade

Artistas, intelec-
tuais e celebridades 
do Brasil e de outros 
países publicaram 
no jornal inglês The Guardian, um mani-
festo contra o cerceamento da imprensa 
e de instituições culturais, científicas e 
educacionais pelo governo de Jair Bolso-
naro. Entre os mais de 2 mil signatários 
do manifesto, estão Sting, Sebastião 
Salgado e Chico Buarque.

Faz escuro mas eu canto
Com o tema “Faz 

escuro mas eu canto”, a 
34ª Bienal Internacional 
de Arte de São Paulo 

abriu seu ciclo, no Pavilhão do Parque 
do Ibirapuera. A exposição “Insurgên-
cias Botânicas”, da artista peruana 
Ximena Garrido-Leca, dá início à pro-
gramação inspirada no verso do poeta 
amazonense Thiago de Mello.

Dona da Ciência
Bióloga responsável 

por salvar as araras azuis 
da extinção, a professora 
e pesquisadora Neiva 
Guedes é a nova home-
nageada do Projeto Do-
nas da Rua da Ciência. A iniciativa da 
Turma Turma da Mônica é um estímulo 
ao empoderamento das meninas. O 
projeto pode ser conferido no site 
http://turmadamonica.uol.com.br/

A Guerra contra o Brasil 
O mais popular so-

ciólogo do País, Jessé 
Souza está apresen-

tando uma série sobre o seu próximo 
livro, “A Guerra Contra o Brasil”, no 
YouTube. Série e livro explicam como 
os interesses norte-americanos in-
fluenciaram o Golpe de 2016. “A 
Guerra Contra o Brasil”, de Jessé Sou-
za, chega em breve às livrarias pela 
Estação Brasil/Sextante. Acompanhe 
a prévia do livro no YouTube.

Premiações 
Alunos - 

Estudantes do 
Ensino Médio 
podem se ins-
crever para o 
Concurso Curta 
Ecofalante, que 
vai premiar filmes de até 30 minu-
tos sobre temas socioambientais. O 
regulamento e a ficha de inscrição 
estão no site http://ecofalante.org.
br/competicao/curta 

Professores - Profissionais 
acima de 18 anos podem participar 
do concurso cultural para criar a 
logomarca do Programa “Para Mu-
lheres na Ciência”, da L’Oréal Brasil. 
A premiada vai ganhar um curso de 
criatividade da Escola Perestroika. 
Acesse http://www.paramulheres 
naciencia.com.br/concurso-logo/ 

Repúdio 
  Depois de 

comparar servi-
dores públicos a 
parasitas, o minis-
tro da Economia 
Paulo Guedes dis-
se, em defesa da alta do dólar, que 
domésticas iam a Disney com o dólar 
em baixa. Pai da Reforma da Previ-
dência, Guedes já apresentou outras 
propostas cruéis, como a taxação do 
seguro-desemprego e a redução do 
benefício pago a idosos de baixa renda.
 Demonstrando seu desprezo 

pela cultura, o governador do Rio 
de Janeiro Wilson Witzel retirou os 
nomes de professores, escritores e hu-
manistas de escolas da rede estadual. 
As escolas Raquel de Queiroz, Carlos 
Heitor Cony, Luiz Melodia e Zilda Arns 
passarão a ter nomes de militares.

A Editora Autêntica lança, em parceria 
com o Instituto Vladimir Herzog, 
“Heroínas desta História - Mulheres em 
busca de justiça por familiares mortos 
durante a ditadura”. Organizado por 
Carla Borges e Tatiana Merlino, o livro 
conta a trajetória de mulheres que 
perderam maridos, filhos e outros 
parentes assassinados nos porões da 
ditadura militar brasileira. Em três 
volumes, “Imagens da Mulher no 
Ocidente”, da socióloga e jornalista 
Isabelle Anchieta, analisa as imagens 
femininas nas Artes Plásticas. A caixa 
de livros da Edusp contém “Bruxas e 
Tupinambás Canibais”, “Maria e Maria 
Madalena” e “Stars de Hollywood”.


